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Update van maatregelen rondom COVID 19 op onze school
Nadat de nieuwe quarantainerichtlijnen bekend gemaakt zijn voor de basisscholen zijn er op onze
school ook diverse groepen in quarantaine geweest. Wanneer een leerling of een leerkracht uit een
groep positief getest is, moet de gehele groep in quarantaine. Er is altijd contact en overleg met GGD
Haaglanden. Samen met de medewerker van de GGD wordt er gekeken naar het laatste
contactmoment met de besmette klasgenoot of leerkracht. De leerlingen en leerkracht blijven thuis
en vijf dagen na dit laatste contactmoment kan een leerling of leerkracht getest worden. Het is zeer
wenselijk uw kind te laten testen.
Fijn om te merken dat veel ouders aan de groepsleerkracht of directie doorgeven wanneer hun kind
getest gaat worden en wat de testuitslag is. Na een negatieve testuitslag mag uw kind de volgende
dag weer naar school. Vanuit privacyoverweging bent u dit overigens niet verplicht, maar het geeft
voor ons als school wel duidelijkheid wanneer de uitslag bekend is. Hierdoor kunnen we op tijd de
juiste maatregelen nemen.
Zit uw kind in thuisquarantaine en besluit u om uw kind niet te testen, dan betekent dit dat uw zoon
of dochter de volledige 10 dagen in thuisquarantaine moet blijven. Uw kind kan dan pas na die 10
dagen weer uit quarantaine en naar school.
Privacy
Wanneer een groep in thuisquarantaine gaat is er altijd contact met de GGD. De GGD vraagt ook
informatie aan de school. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden in verband met bron- en
contactonderzoek via een beveiligde mail aan de GGD doorgegeven. Het kan zijn dat GGD
Haaglanden dan ook nog telefonisch contact met u opneemt. Meer gegevens worden niet
doorgegeven. U ontvangt hier altijd een brief over en wanneer u bezwaar heeft tegen het doorgeven
van uw mailadres en telefoonnummer aan de GGD dan kunt u dat direct aan de directie kenbaar
maken.
Hoe wordt het onderwijs vormgegeven bij ziekte en/of quarantaine van een leerling
Binnen het team hebben we afspraken gemaakt hoe we het onderwijs zo goed
mogelijk door kunnen laten gaan. Wanneer 1 of meerdere leerlingen thuis zijn door verkoudheid en
getest geworden, wordt er taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen via
Basispoort aangeboden (lessen van de weektaak en instructielessen). Als de quarantaine langer
duurt, dan wordt er na twee dagen door de leerling via Teams instructie gevolgd voor taal, rekenen
en spelling.

Wanneer de hele klas in quarantaine zit
Wanneer een groep in quarantaine gaat, wordt er taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen via
basispoort aangeboden (lessen van de weektaak en instructielessen).
Drie keer per dag wordt er dan aan de groep instructie via Teams voor taal, spelling, begrijpend lezen
en rekenen gegeven. Na vijf dagen mogen de leerlingen na een negatieve test weer naar school.
Wanneer een leerling niet getest wordt en de leerling dus langer in quarantaine blijft, is er
geen instructie meer via Teams, maar wordt het schoolwerk op Basispoort gecommuniceerd
via Social Schools.
Buitenspelen met 2 groepen
In overleg met Ziezoo, Team4Talent en GGD spelen we op het grote plein met 2 groepen. Mede
omdat leerlingen op het voorplein weer in contact kwamen met volwassenen die hun peuter bij de
kinderopvang van Skippy kwamen ophalen. Omdat het buiten is en de vluchtige contacten tussen de
groepen binnen de 15 minuten blijft, verwachten we zo min mogelijk besmettingen te krijgen. Het
gebruik van de diverse ingangen en trappen blijft en ook blijven de groepen binnen gescheiden.
Er wordt 1x per week gymles gegeven
Vanuit de KVLO, de belangenvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding, is het
toegestaan dat de vakleerkracht weer gymles gaat geven. Voor onze school hebben we er voor
gekozen dat juf Meike 1x per week "coronaproef " gymles geeft. De tijden van de groepen zijn met
een ruime pauze ertussen zodat groepen elkaar niet in de kleedkamer tegenkomen.
HVO-GVO
Er worden momenteel nog geen lessen HVO en GVO gegeven. De leerlingen krijgen wel digitale
opdrachten van de docenten tijdens het zelfstandig werken.
Wanneer u vragen heeft omtrent de huidige regelgeving en/of maatregelen of twijfelt u of uw kind
wel of niet naar school mag, neem altijd even contact op met school. Door de richtlijnen te
volgen, hopen we met elkaar de risico’s op verdere besmettingen zo klein mogelijk te houden.

Babynieuws

Op 12 maart 2021 is juf Wendy moeder geworden van een prachtige dochter. Ze heet Jazzmay en is
een tevreden meisje. We wensen juf Wendy en Ramon heel veel geluk met deze gezinsuitbreiding.

Verkeersveiligheid
Vriendelijk verzoek van de bewoners van de Gantellaan die tegenover de school wonen om de
verkeersveiligheid in de gaten te houden en de overlast van het parkeren te beperken.
Zeker op regenachtige dagen wanneer veel ouders van beide scholen hun kind naar school brengen
en weer ophalen staan de auto’s regelmatig op de stoep en/of dubbel geparkeerd.
Uiteraard is de veiligheid van onze leerlingen en hun ouders eerste prioriteit maar daarnaast willen
we onze buren ook te vriend houden.

Vakanties schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag 15 april 2022
2e Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

Kangoeroewedstrijd en De Grote Rekendag
Donderdag 18 maart stond de hele ochtend in het teken van rekenen. Het thema van De
Grote Rekendag was dit jaar ‘Met Sprongen Vooruit’ voor de groepen 1/2 en de groepen 3
t/m 8 gingen werken uit het Rekenlab.
In groep 1/2 zijn de kleuters aan de slag gegaan met verschillende rekenactiviteiten. Tijdens
het binnen spelen lagen er allerlei rekenspellen klaar: natekenen, dobbelstenen, muizen met
cijfers en nog veel meer. In de kring had de juf een hoge hoed meegenomen en 2 buigbare
stroken. Met de stroken konden alle digitale getallen gemaakt worden. Een juf kan ook echt
alles!
Het spel ‘pakken tot plakken’ hebben we met elkaar gespeeld. In het midden van de
kring was er een omheining van een dierentuin met 12 wilde dieren. 1 kind ging even naar
de gang toe. In de klas werd er afgesproken welk dier “plakte”. Als het kind van de gang
weer terug kwam, moest diegene raden welke dier plakte. De kinderen vonden het
geweldig.
In groep 3 leerden de leerlingen rekencodes maken. Rekencodes bestaan uit symbolen die je
achter elkaar moet volgen. In ons lokaal waren allemaal symbolen op de vloer geplakt.
Verder verstopten de kinderen kaartjes in ons lokaal. Ze volgden elkaars gemaakte codes en
kwamen uit bij de verstopte kaartjes!

In groep 6 hebben we gewerkt aan records. Na het kijken van het introductiefilmpje zijn de
kinderen ideeën gaan bedenken om recordpogingen te kunnen gaan doen. De meeste
ideeën van de kinderen kwamen neer op sportieve activiteiten. Na het kiezen van één
activiteit per groepje, hebben we met elkaar gekeken hoe je een recordpoging eerlijk
kunt meten. Aan het eind van de dag hebben we alle activiteiten uitgeprobeerd en er zijn
meerdere groepsrecords neergezet en persoonlijk records verbroken.

In de ochtend vond ook de Kangoeroewedstrijd plaats. De kinderen die zich hiervoor hadden
opgegeven zijn alleen of in tweetallen aan de slag gegaan met de breinbrekers en
rekenopgaven van de Kangoeroewedstrijd. Net even anders rekenen dan dat je gewend bent
is een hele uitdaging, maar natuurlijk ook heel leuk. De uitslag zal na de meivakantie bekend
worden gemaakt.

We kijken terug op een geslaagde ochtend vol met rekenactiviteiten!

Sportdag
Op woensdag 14 april organiseren wij in samenwerking met Team4Talent voor de groepen 3 t/m 8
een spetterende sportdag. De sportdag wordt gehouden op de velden van voetbalvereniging OLIVEO
aan de Sportlaan in Pijnacker. De kinderen verzamelen zich omgekleed om 08:20 uur bij de
groepsleerkracht bij de ingang van Oliveo. Ouders blijven buiten het hek van Oliveo. Zorgt u ook voor
voldoende afstand tussen ouders onderling.
Het is de bedoeling dat de kinderen sportkleding en sportschoenen dragen. Ook nemen zij een 10uurtje en een flesje water (met naam erop) mee in een tas. Wij zorgen ook voor extra drinken en een
gezonde snack.
Wilt u uw kind zonnebrand meegeven bij mooi weer? Het is handig om uw kind thuis ook al een keer
in te smeren. U kunt uw kind om 12:00 uur weer op komen halen buiten het hek van de sportvelden.
Door de huidige coronamaatregelen mogen wij op deze dag geen hulp van buitenaf vragen. De
groepsleerkracht blijft bij de groep en voor elke groep zal er iemand zijn van Team4Talent. Het
is helaas ook niet toegestaan om te komen kijken.
Wij hopen dat het een gezellige en sportieve dag wordt met natuurlijk een lekker zonnetje. Mocht de
sportdag door slechte weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan verwachten wij de
kinderen op school. Houd hiervoor Social Schools in de gaten, uiterlijk 7.30 sturen we een bericht als
de sportdag niet doorgaat.
De Powerles gaat deze dag niet door!

Meesters- en juffendag
Op vrijdag 23 april zal de meesters- en juffendag plaatsvinden. Op deze dag vieren alle
meesters en juffen hun verjaardag. Dit jaar is het thema: Raar met je haar. Iedereen mag met
een creatieve coupe naar school komen. De kleuters mogen ook anders verkleed naar school
komen.
De ochtend zal bestaan uit het vieren van de verjaardag van de meesters en juffen. Deze
middag zal er een foodtruck met verse friet en een foodtruck met een ijsje voor de kinderen
zijn. Deze zouden met Kerst komen, maar hebben we verplaatst naar deze feestelijke
gelegenheid. De kinderen hoeven alleen eten/drinken voor in de ochtendpauze mee te nemen.
Het lunchpakketje mag dus thuisblijven. Mocht uw kind dit niet lusten of hier niet voldoende
aan hebben, wilt u dan een (kleine) lunch meegeven?
Dit jaar krijgen alle groepen een klassencadeau vanuit de Oudervereniging. De leerkrachten
krijgen per groep een cadeau wat goed in de klas te gebruiken is. We verwachten van de
kinderen dus geen cadeaus, al zijn mooie knutselwerkjes natuurlijk altijd leuk om te
ontvangen.

Juf, is Sunny er vandaag?
Een veel gehoorde vraag tegenwoordig op De Bonte Tol is; “Juf, is Sunny er vandaag?”
Onze schoolhond Sunny is inmiddels al aardig gewend en de kinderen wennen er steeds meer aan
dat Sunny 2 dagen in de week op school aanwezig is. ’s Ochtends bij binnenkomst wordt er veel
geknuffeld en geaaid in de glazen gang of op de bovenverdieping in de flex-ruimte. In groep 8 is er
een uitlaat schema opgesteld en de andere groepen krijgen om de beurt even bezoek in de klas van
juf Mireille en Sunny. Vorige week was groep 1-2a aan de beurt.

IPC MP 2 Uitvindingen en machines
In groep 5 en 6 werken we aan het thema uitvindingen en machines. Lisanne uit groep 6 vertelt
hieronder over een aantal dingen die we de afgelopen weken hebben gedaan.
Bij natuur hebben we proefjes gedaan met lucht. We hebben vliegtuigjes gevouwen en toen getest.
En we hebben ook strookjes geblazen en toen we bliezen ging het strookje om hoog. Bij kunst gingen
we malle machines ontwerpen. We moesten eerst schetsen en daarna moesten we aan de slag met
wasco, verf en houtskool. Met die dingen moesten we een kunst werk maken.

IPC MP 3 Reizen door de tijd

Onze unit heet “Reizen door de tijd” en we zijn nu bezig met de Tweede Wereldoorlog. Groep 7 leert
over de Eerste Wereldoorlog.
We hebben een poster gemaakt met wat we allemaal al weten en nu kijken we filmpjes over de
wereldoorlogen over bijvoorbeeld de bezetting en de NSB.
Ook hebben we een aardrijkskunde opdracht over de bondgenoten van Duitsland en de Geallieerden
dan moeten we de landen inkleuren.
We gaan het nog hebben over de rol van Engeland, de concentratiekampen en de Jodenvervolging en
het verzet. Daarna maken we een krant over Anne Frank. Aan het einde leren en onderzoeken we
over de dodenherdenking en bevrijding.
Groep 7 gaat later nog een gezelschapsspel maken met de kennis van WOI.
Danique, Anna en Femke groep 8

Home-Start
KUN JIJ WEL EEN STEUNTJE IN DE RUG GEBRUIKEN?
Voel jij je als ouder ook overspoeld in deze gekke, onzekere tijd? Heb je behoefte aan iemand die op
een positieve manier met je meedenkt, je ondersteuning biedt en bekrachtigt? Iemand bij wie je
even stoom kunt afblazen? Bij Home-Start Pijnacker-Nootdorp en Delfgauw weten we voor welke
uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig
contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en getrainde vrijwilligers van
Home-Start bieden jou opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen.
JIJ MAAKT HET VERSCHIL VOOR EEN ANDER
Of voel jij sterk de behoefte om te willen helpen en heb jij ruimte in je agenda en hart om je in te
zetten voor kwetsbare gezinnen in Nootdorp/Pijnacker/Delfgauw? Dan is Home-Start
vrijwilliger worden zeker iets voor jou! Wekelijks ga je langs bij een gezin thuis voor ondersteuning in
de vorm van een luisterend oor bieden, tips uitwisselen, gezelligheid of andere hulp. Wij bieden jou
een vrijwilligerstraining waarna we jou in overleg kunnen koppelen aan een gezin!
Wil je je aanmelden als gezin of vrijwilliger? Of wil je meer informatie? Wij staan je graag te woord!
Neem contact op met Anke IJdens 0613340233 of mail naar a.ijdens@humanitas.nl

